
Rok XXV ISSN 1428-3883 

Nr 9 (1150/136)

Cena 2 zł

4.03.2022

 

W numerze:
Przebudowa dróg 
przez Stamirowice  
i Leosin - s. 3

Uczczono Dzień  
Żołnierzy  
Niezłomnych - s. 8

Depresja: wywiad  
z psychologiem 
- s. 5

Policja rozbiła  
handlarzy  
narkotyków - s. 19

„Zniczodzielnie”  
na cmentarzu - s. 8

Remonty w OSP 
- s. 4

Solidarni z Ukrainą 

Pomoc dla Ukraińców na terenie gminy

s. 6

s. 3 

W piątek i sobotę na targowisku przy ul. Rynek  
mogą handlować rolnicy i ich domownicy 

Dodatkowe dni do handlu dla rolników

Bezpłatne  
warsztaty  

z obsługi  
komputera  
i smartfona

- s. 24



2 4.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 9

Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 2022 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców 

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 
telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40  
i 12.30-12.50

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

4.03  
ul. Głowackiego 20

5.03  
ul. Korczaka 5

6.03  
ul. Sikorskiego 6A

7.03  
ul. 3 Maja 8

8.03  
ul. 3 Maja 19G

9.03  
ul. Brzezińska 54

10.03  
ul. Przejazd 6
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Mamy pieniądze na przebudowę dróg 
przez Stamirowice i Leosin 

Gmina Koluszki otrzymała dotację na przebudowę dróg przez 
Stamirowice i Leosin. Gruntowna modernizacja, łącznie z 
podbudową, ma zostać wykonana na długości 3 km, a zatem obejmie 
cały odcinek przez Stamirowice, a także rozwidlenie przez Leosin aż 
do Rewicy. Dofinansowanie które otrzymała gmina to 1,2 mln zł. 
Drugie tyle nasz samorząd wyłoży z własnego budżetu. Drogi mają 
zostać przebudowane do końca wakacji. Wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

(pw)   

Zmiany na stanowisku dyrektora  
biblioteki w Koluszkach 

Z końcem lutego doszło do zmiany w „kierownictwie” Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach. Na emeryturę przeszła 
dyrektor powyższej placówki, Danuta Ewa Oleksiak, która przez 
ostatnie lata wprowadziła mnóstwo świeżości w działania biblioteki. 
Pani Ewa jest m.in. pomysłodaw-
cą bardzo popularnych i lubia-
nych w naszym mieście „Podwie-
czorków z …”, organizowanych 
właśnie przez koluszkowską bi-
bliotekę. Przez „Podwieczorki” 
przewinęły się dziesiątki arty-
stów z najwyższej krajowej pół-
ki, dzięki czemu Koluszki mocno 
rozsmakowały w kontaktach z 
„gwiazdami”. Ogromną zasługą 
Pani Ewy jest nawiązanie efek-
tywnej współpracy z prowadzą-
cym Leszkiem Bonarem, który 
dzięki swoim znajomościom 
sprowadzał do Koluszek napraw-
dę wielkie nazwiska. 

Prowadzenie biblioteki to jednak tylko jeden z etapów długiej 
pracy pani Ewy Oleksiak dla naszego miasta. Przez wiele lat była 
ona bowiem kierownikiem referatu oświaty i edukacji w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach, i wieloletnim redaktorem gazety „Tydzień 
w Koluszkach”. Do naszej gazety pani Ewa trafiła z brzezińskiego 
BIS kilkanaście lat temu, i do jej zadań należało m.in. wyprowadze-
nie koluszkowskiej gazety z dramatycznej zapaści czytelniczej, kie-
dy to gazeta sprzedawała się w nakładzie kilkuset egzemplarzy. Za-
danie zakończyło się sukcesem. Pani Ewo, życzymy wszystkiego 
najlepszego i dziękujemy za owocną współpracę. 

Obecnie funkcję dyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Koluszkach objął Jarosław Woźniak, bardzo dobrze znany kolusz-
kowskim mieszkańcom, m.in. z czasów gdy sprawował funkcję dy-
rektora w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. 

(pw)  

A jednak będą podłączać do gazu
Polska Spółka Gazownict-

wa informuje, że pozyska do-
datkowe środki finansowe, 
które pozwolą zawrzeć kolejne 
nowe umowy o przyłączenie do 
sieci dystrybucyjnej gazu ziem-
nego. 

W najbliższych dniach 
klienci, którzy w ostatnich ty-
godniach otrzymali odmowy 
przyłączenia do sieci gazowej, 
zostaną poinformowani przez 
Polską Spółkę Gazownictwa o 
możliwości przyłączenia się do 
sieci gazowej. 

(pw)

W piątek i sobotę na targowisku przy ul. Rynek 
mogą handlować rolnicy i ich domownicy 

Dodatkowe dni do handlu dla rolników 
Na mocy ustawy z 29 października 2021 r. Gmina Koluszki zosta-

ła zobowiązana do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piąt-
ki i soboty przez rolników i ich domowników. Z uwagi na dogodną lo-
kalizację oraz bliską odległość od centrum miasta, w naszej gminie do 
handlu rolniczego wyznaczono targowisko przy ul. Rynek w Kolusz-
kach. Rolnicy handlujący na powyższym targowisku będą zwolnieni z 
opłat targowych. Dozwolony będzie obrót produktami rolnymi, spo-
żywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie 
rolnym. Targowisko będzie czynne w piątki i soboty w godz. 6.00-
12.00. Uchwała naszego samorządu już weszła w życie, a zatem handel 
może już się odbywać. Chętni powinni informować o chęci handlu ad-
ministratora terenu czyli Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.

UWAGA: wprowadzenie handlu dla rolników w piątki i soboty 
przy ul. Targowej w Koluszkach, nie znosi tradycyjnego handlu, któ-
ry odbywa się w naszym mieście. A zatem wciąż będą funkcjono-
wać: targowisko przy ul. Mickiewicza (sobota), targowisko przy ul. 
Rynek (wtorek). Dodajmy również, że targowisko może być wyko-
rzystywane przez cały tydzień jeżeli jest taka potrzeba. Podczas dni 
targowych przeznaczonych dla rolników (piątek i sobota), na nor-
malnych zasadach (po wniesieniu opłaty targowej) mogą również 
handlować wszyscy zainteresowani, nie tylko rolnicy.                (pw)    

Domownik – to osoba bliska rolnikowi, która:
 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w 
bliskim sąsiedztwie,

 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana 
z rolnikiem stosunkiem pracy.
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Przerwy w dostawach prądu
 � 1.03.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Koluszki ul.: Łódzka Nr 1, 

Ogrodowa Nr od 3 do 5, Przejazd Nr od 1 do 16 i działka Nr 93, 
Słowackiego Nr od 8 do 30.

 � 3.03.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Koluszki ul.: Łódzka Nr 1, 
Ogrodowa Nr od 3 do 5, Przejazd Nr od 1 do 16 i działka Nr 93, 
Słowackiego Nr od 8 do 30.

 � 4.03.2022 r. w godz. 9:00 do 11:00: Przanowice.

 � 10.03.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Koluszki ul.: Łódzka, 
Towarowa, Ogrodowa. 

Pani Mirosławie Kobus 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają

Burmistrz Koluszek,  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach  

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

Wspólna akcja wielu instytucji  
pod patronatem Stowarzyszenia  
Historia Koluszek, Fundacji Niezapo-
mniane oraz Księgarni Skład Główny

W zeszły piątek Stowarzyszenie Historia Koluszek, Fundacja 
Niezapomniane oraz Księgarnia Skład Główny ogłosiły pierwszą 
zbiórkę na terenie naszego miasta dla obywateli pogrążonej wojną 
Ukrainy. Dary są zawożone do Urzędu Miasta Łodzi, który następ-
nie przekazuje zebrane materiały miastom Lwów i Odessa. Zebraną 
pomoc dostarczymy także do Fundacji Proem Zako, która przyjęła 
niemal 200 dzieci z ewakuowanego ukraińskiego domu dziecka. Od 
następnego tygodnia przystąpimy do wspierania uchodźców zakwa-
terowanych w naszej okolicy.

Zbieramy: koce termiczne, śpiwory, pościel, ubrania, płaszcze 
przeciwdeszczowe, bieliznę damską, męską i dziecięcą, środki czy-
stości, pieluchy dla dzieci i dorosłych, podpaski, ręczniki, szczotki i 
szczoteczki, ręczniki papierowe, talerze, sztućce, najlepiej biodegra-
dowalne, silikonowe lub plastikowe, maseczki, środki antyseptycz-
ne, wodę butelkowaną, dania gotowe i w puszkach, makarony, su-
szone owoce, batony energetyczne, płatki śniadaniowe, zapałki, 
baterie, latarki, świece, zestawy wyposażenia medycznego.

Spontaniczna, oddolna inicjatywa na terenie Koluszek przero-
dziła się w dużą, wychodzącą poza obszar gminy zbiórkę. Punkty 

zbiórki znajdują się również w Gałkowie, Wągrach i Witkowicach. 
Zebrane dary od zeszłej soboty są codziennie przekazywane do 
Łodzi. W akcji uczestniczy obecnie ponad 30 instytucji, organiza-
cji i firm, a są to: OSP Koluszki, Muzeum im. Leokadii Marciniak 
w Gałkowie Dużym, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach, I Liceum Ogólnokształcą-
ce w Koluszkach, Przedszkole nr 1 w Koluszkach, Przedszkole nr 
2 w Koluszkach, Przedszkole nr 3 w Koluszkach, Przedszkole w 
Gałkowie Dużym, Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym, Szko-
ła i oddział przedszkolny- filia w Wągrach, Szkoła Podstawowa w 
Różycy, Szkoła Podstawowa w Długiem, Zespół Szkół nr 1 w Ko-
luszkach, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Koluszkach, LGD Stowarzyszenie Mroga, 13. Koluszkow-
ski Szczep Harcerski „Niebo”, Viviamo Koluszki - G. Rucińska, 
PPHU To i Owo u Moni, Sklep Stokrotka, Sklep Seweryna, Przed-
szkole Mądra Głowa, FC Koluszki i Firma ANPOL oraz wiele 
osób prywatnych, które oferują pomoc przy segregacji darów czy 
transporcie. Już dziś, jeszcze podczas trwania akcji serdecznie 
dziękujemy Jeżeli kogoś nie wymieniliśmy, przepraszamy, wszyst-
kim podziękujemy po akcji; oby potrzeba jej prowadzenia trwała 
jak najkrócej.

Aktualny wykaz podmiotów współpracujących z nami znaj-
dziecie Państwo na stronie www.historiakoluszek.pl oraz na portalu 
facebook. Żeby działać skutecznie i uniknąć chaosu wykrystalizo-
wał się swoisty sztab akcji, w którego skład wchodzą: Adrian Kut, 
Damian Polny, Patryk Kurc, Marcin Latek, Krzysztof Grzelak i Ja-
kub Koprowski. W razie pytań, chęci pomocy prosimy kontaktować 
się z nimi.

Organizatorzy akcji pomocy

Remonty w OSP
Jeszcze w tym roku w strażnicach OSP Wierzchy i OSP Będze-

lin, przeprowadzone zostaną prace remontowe. W Wierzchach wy-
remontowana zostanie podłoga dużej sali oraz wymienione zostanie 
przyłącze kanalizacyjne. Z kolei w strażnicy w Będzelinie przepro-
wadzony zostanie remont kuchni, pomieszczeń oraz łazienki. Łącz-
ny koszt obu inwestycji to 200 tys. zł. Zadania sfinansuje nasza gmi-
na.

(pw) 
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Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Wywiad z psychologiem 
23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. 

Statystyki podają, że dotyka ona 350 mln ludzi na całym świecie. W 
Polsce na depresje choruje 1,5 mln ludzi. W wyniku pandemii i izo-
lacji z nią związaną ta liczba mogła się podwoić. O depresji z psy-
cholog Martyną Kaźmierczak rozmawia Wioletta Krakała, starszy 
inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia w Łódzkim Urzędzie 
Wojewódzkim w Łodzi.

- Każdy z nas ma nieraz gorszy nastrój, potrzebuje zwolnić, 
poleniuchować. Kiedy powinno nam się zapalić „czerwone świa-
tło”, że coś z nami lub z naszymi bliskimi jest nie tak? Jakie są 
pierwsze objawy depresji? 

- Punktem wyjścia w rozmowie na temat depresji jest uświado-
mienie sobie, że depresja jest poważną chorobą i w odróżnieniu od 
chwilowego spadku kondycji psychicznej, czy chwilowego odczu-
wania smutku, który jest normalną i bardzo potrzebną reakcją orga-
nizmu, zaburzenia depresyjne charakteryzują się silnymi i uporczy-
wymi objawami, które destabilizują funkcjonowanie człowieka. 
Depresja powoduje duże cierpienie, więc to tzw. „czerwone światło” 
powinno nam się zapalić wtedy, gdy zauważymy u siebie lub na-
szych bliskich zmiany w codziennym funkcjonowaniu. 

Pierwszą grupą objawów będą te, które dotyczą sfery emocjo-
nalnej: krytyczne obniżenie nastroju, smutek, który ma charakter 
stały i przenika do myśli osoby chorej. Objawia się to negatywnymi 
myślami na temat świata, na temat siebie samego, na temat przyszło-
ści. Smutek osoby cierpiącej na depresję widać w spowolnieniu psy-
choruchowym, w mimice chorego, czasami w jego wyglądzie. Bar-
dzo charakterystyczną emocją jest również silne poczucie winy, 
nieadekwatne do sytuacji oraz anhedonia, czyli niemożność odczu-
wania przyjemności. Wszystkie czynności, które do tej pory spra-
wiały radość, były źródłem satysfakcji nie są już w kręgu zaintereso-
wania chorego na depresję. 

Niepokojące mogą być również objawy związane z zaburzenia-
mi funkcji poznawczych, osoba chorująca na depresję może mieć 
zaburzenia koncentracji, pamięci, myślenia. Temu wszystkiemu to-
warzyszy nadmierna męczliwość i zaburzenia somatyczne takie jak: 
dolegliwości bólowe, zaburzenia miesiączkowania u kobiet, zapar-
cia, szumy uszne, zaburzenia widzenia. 

To co jest charakterystyczne dla tej choroby to, to że u osób na nią 
chorujących zmieniają się rytmy życiowe, czyli występują zaburzenia 
snu, przybierające postać wczesnorannego wybudzania, któremu to-
warzyszy lęk, trudności z ponownym zaśnięciem. Zdarza się również 
nadmierna senność, która nie przynosi odprężenia, ukojenia. Tak na-
prawdę objawów depresji może być bardzo dużo. Nie muszą wystąpić 
wszystkie, depresja może mieć bardzo różny przebieg. 

- Kto jest najbardziej narażony na tę chorobę? Co wyzwala 
depresję? 

- Narażeni jesteśmy wszyscy, może zachorować każdy, bez 
względu na wiek, płeć, pochodzenie status społeczny. Częściej de-
presję diagnozuje się u kobiet (może mieć to związek z gospodarką 
hormonalną i z kontekstem społecznym - kobiety częściej proszą o 
pomoc, częściej chodzą do różnych specjalistów). Depresja dotyka 
częściej osób powyżej 50. r.ż., zmagających się z przewlekłymi cho-
robami. Niestety coraz częściej diagnozowana jest również u dzieci 
i młodzieży. W ostatnich latach widzimy w tych statystykach ten-
dencję wzrostową. Na depresję może zachorować każdy, ma ona 
podłoże wieloczynnikowe. Trudno powiedzieć co jest konkretnym 
wyzwalaczem. Możemy tutaj mówić o wielu czynnikach tj. podat-

ność genetyczna i biochemiczna - związana z biochemią mózgu, z 
niedoborami neuroprzekaźników, które odpowiadają za regulację 
nastroju i odczuwanie przyjemności. Podatność psychologiczna - 
cechy osobowości, nasz sposób myślenia o sobie samym oraz pod-
łoże środowiskowe: silny stres, traumatyczne wydarzenia - to rów-
nież wyzwalacze depresji. Więc tak naprawdę to interakcja różnych 
czynników. Nasze tempo życia- jeśli jest intensywne, jeśli nie dba-
my o regenerację naszych zasobów- to również może w pewnym 
momencie przyczynić się do rozwoju depresji. 

- Czy możemy działać profilaktycznie? Czy możemy zapo-
biegać depresji? W jaki sposób naładować nasze życiowe aku-
mulatory żeby zmniejszyć naszą podatność na wystąpienie de-
presji? 

- Bardzo ważna jest tzw. higiena życia: dbanie o sen, o regene-
rację, prawidłowy sposób odżywiania się, równowaga pomiędzy 
pracą a odpoczynkiem, odpowiednia aktywność fizyczna, posiadanie 
pasji i zainteresowań. To wszystko są czynniki chroniące. Oczywiście 
samoświadomość - jeśli pojawiły się już u nas zniekształcenia po-
znawcze jak np. widzenie wszystkiego w czarnych barwach, warto 
wtedy zwrócić się do specjalisty o pomoc. Psychoterapia może pomóc 
zmodyfikować nasz sposób myślenia, aby był bardziej konstruktywny 
dla nas. Niezwykle istotną sprawą jest również znajomość naszych 
emocji, różnicowanie ich, nazywanie, umiejętność mówienia o nich. 
To jest czynnik chroniący. Kolejnym elementem jest wsparcie spo-
łeczne. Dbałość o relacje z innymi ludźmi, o ich jakość. Równie waż-
na jest samoakceptacja - przekonanie, że zasługujemy na szacunek, na 
miłość nie tylko wtedy gdy jesteśmy idealni, perfekcyjni. To są takie 
rzeczy, które mogą nas uchronić przed zachorowaniem. 

- Dlaczego depresja jest tematem tabu w naszym społeczeń-
stwie? Dlaczego przyznanie się do tej choroby wciąż budzi tak 
duże emocje? 

- W Polsce coraz częściej mówi się na temat depresji. Można za-
uważyć, że coraz więcej znanych osób opowiada o swoich doświad-
czeniach związanych z tą chorobą. Mimo wszystko, nadal istnieje 
wiele mitów, wiele stereotypów, które problem depresji trywializu-
ją. Uważam, że jest to związane także z tym, że często nadużywamy 
tego pojęcia, nazywając gorszy dzień depresją. To powoduje, że po-
wstają różnego rodzaju mity, że jest to fanaberia, rodzaj słabości, le-
nistwa. Jest to bardzo krzywdzące, ponieważ depresja to poważna 
choroba. Te krzywdzące mity i stereotypy na pewno nie pomagają w 
przyznaniu się do tej choroby i mówieniu o swoich trudnościach. 
Osoby chorujące czują się napiętnowane i niezrozumiane. 

- W jaki sposób leczy się depresję? 
- Najbardziej skuteczną metodą leczenia tej choroby jest połą-

czenie psychoterapii i farmakoterapii. Oczywiście to wygląda bar-
dzo indywidualnie. Niezwykle istotne jest podkreślenie, że leki sto-
sowane w leczeniu depresji są bezpieczne, nie uzależniają, mają 
ochronne właściwości dla mózgu, pomagają w prawidłowym działa-
niu funkcji poznawczych. 

- Co zrobić jeśli podejrzewamy depresję u kogoś bliskiego? 
W jaki sposób przekonać osobę bliską do rozpoczęcia leczenia? 

- Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że niechęć i opór do 
podjęcia leczenia może wynikać z samej choroby, więc nasza uważ-
ność, wiedza na temat przebiegu depresji jest bardzo pomocna. Oso-
bie chorej możemy pomóc w bardzo prosty sposób. Oferując wspar-
cie w umówieniu wizyty u specjalisty, nie licząc na to, że osoba 
chora sama to zrobi, bo zwyczajnie może nie mieć na to siły, energii. 
Pomoc w umówieniu wizyty oraz nasza czujność, uważność, towa-
rzyszenie w trakcie wizyt, pilnowanie terminów będą niezwykle po-
mocne w przebiegu procesu leczenia depresji.

(Wydział Zdrowia Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
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Solidarni z Ukrainą 

Pomoc dla Ukraińców  
na terenie gminy 

W poniedziałek odbyło się posiedzenie powiatowego sztabu 
kryzysowego z udziałem wójtów i burmistrzów. Na spotkaniu usta-
lano koordynację działań. W Gminie Koluszki koordynatorem ds. 
Ukrainy została sekretarz gminy Beata Kusiak-Stanisławska. 

Odpowiedzią naszych mieszkańców na zatrważające wydarzenia 
w Ukrainie, są liczne zbiórki towarowe i pieniężne, ale również indy-
widualne akcje, łącznie z wyjazdami z pomocą pod samą granicę. 
Zbiórkę darów rzeczowych na terenie naszej gminy koordynuje Fun-
dacja  NIEZAPOMNIANE i Stowarzyszenie Historia Koluszek (tel. 
kontaktowy: 884 910 071). Produkty zbierane są w biurze fundacji 
przy ul. Kolejowej 1, sobota-środa (17.00-20.00) oraz w godzinach 
pracy w Księgarni Skład Główny przy ul. Brzezińskiej 21. Akcję 
wspiera również szereg innych instytucji z naszego terenu. Szczegóły 
w oddzielnym artykule. Zebrane produkty trafią do Urzędu Miasta 
Łodzi i dalej do Lwowa. Część zostanie przekazana na potrzeby 
uchodźców przebywających na terenie naszej gminy. Jeśli chodzi o 
zbiórkę produktów, pomagajmy z głową, słuchajmy komunikatów. 
Pojawiają się już bowiem informacje o przeładowanych odzieżą ma-
gazynach, czy stertach ubrań na granicy. Nie przekazujmy również 
rzeczy używanych czy tego co zalega w szafach. Na granicy o wiele 
cenniejsze od ubrań są na przykład powerbanki, dzięki którym 
uchodźca będzie mógł naładować telefon i skontaktować się ze swoją 
rodziną. Obecnie organizacje humanitarne apelują o wpłaty pieniężne. 
Ze środków tych będą kupowane produkty, które faktycznie są nie-
zbędne. 

Jeśli chodzi o nasz samorząd, gmina nie będzie tworzyć miejsc 
masowego pobytu, ale skupiać się będzie na działaniach punktowych, 
czyli będzie koordynować pomoc dla uchodźców przebywających już 
na naszym terenie, lub tym którzy w najbliższym czasie się u nas po-
jawią. W Gminie Koluszki pracuje bowiem wielu Ukraińców, w prze-
różnych zawodach, jako sprzedawcy, piekarze, kierowcy, pracownicy 
budowalni. Są z nami już od wielu lat, często mówią płynnie w języ-
ku polskim. Część z nich, z oczywistych względów mężczyźni, z dnia 
nadzień rzuciło pracę i wyjechało walczyć. To częsty przypadek. Wie-
lu z nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla swoich najbliższych, 
ściąga lub z oczywistych względów będzie ściągać do Polski swoje 
rodziny. I właśnie na zapewnieniu godnego pobytu tym ludziom, bę-
dzie polegało nasze zadanie jako lokalnej społeczności. 

W tym celu na terenie gminy tworzone są już magazyny we-
wnętrzne, w których składowana będzie pomoc na przyjęcie tych 
Ukraińców, którzy do nas trafią. W tej chwili kilku uchodźców znaj-
duje się w prywatnych mieszkaniach w Koluszkach, z kolei na tere-
nie Rochny w Hotelu MAWI przebywa już pierwsza grupa kilku-
dziesięciu ukraińskich dzieci wraz z ich opiekunami. Wkrótce mają 
oni zostać przeniesieni do ośrodków wskazanych przez służby woje-
wódzkie. Do dwóch naszych szkół podstawowych trafiła także 
dwójka uczniów z Ukrainy.    

Zakwaterowanie Ukraińców – gdzie zgłaszać
Do Urzędu Miejskiego w Koluszkach spływają już pierwsze de-

klaracje mieszkańców naszego miasta, którzy dysponują wolnymi po-
mieszczeniami, a nawet całymi domami. W odpowiedzi na wytyczne 
wojewody, dwa lokale komunalne przygotowała także Gmina Ko-
luszki. 

UWAGA: ogólnopolskie instytucje a tym samym gmina, nie 
rozmieszczają obecnie uchodźców po prywatnych domach. Obecnie 
obywatele Ukrainy lokowani są w ośrodkach wydzielanych przez 
organy państwowe. Jednak w przyszłości, wraz z większą falą 
uchodźców, może się to zmienić  Dlatego też gminy zostały popro-
szone o tworzenie bazy danych osób, które w przyszłości będą mo-
gły przyjmować Ukraińców w swoich domach.   

Jeżeli zatem dysponujemy wolnymi miejscami do ugoszczenia 
obywateli Ukrainy, możemy zgłaszać taką informację telefonicz-
nie do Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68) lub bezpośrednio w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Następnie zgłoszenia te zostaną 
przekazane do instytucji wojewódzkich, które w przyszłości będą 
mogły je wykorzystać do dyslokacji uchodźców. Pamiętajmy za-
tem, że gmina sama z siebie nie zajmuje się kwaterowaniem 
uchodźców.  

Zgłoszenia o wolnych lokalach dla Ukraińców w imieniu Archi-
diecezji Łódzkiej i łódzkiego CARITAS gromadzi także Parafia Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. W tej sprawie należy 
kontaktować się bezpośrednio z proboszczem Sławomirem Jałmuż-
nym

Przy chęci udzielenia pomocy mieszkańcom Ukrainy, pamiętaj-
my jednak o tym, że ludzie ci być może będą musieli pozostać w 
Polsce dość długo. Nie kierujmy się zatem emocjami. Jeżeli nie 
mamy możliwości zaopiekowania się nimi na dłużej, lepiej skieruj-
my ich do placówek ogólnokrajowych, gdzie uzyskają fachową po-
moc. UWAGA: dlaczego jest to tak ważne? Przy obecnych przepi-
sach, w momencie gdy na własną rękę przyjmiemy pod swój dach 
obywateli Ukrainy, utrzymanie ich spoczywa wyłącznie na naszych 
barkach. Gmina nie może przekazywać na ich wsparcie żadnych pu-
blicznych środków. Gmina może przekazywać jedynie środki z pry-
watnych zbiórek.   

Zgodnie z wojewódzkimi wytycznymi, nasz samorząd apeluje 
również o przekazywanie informacji o pobycie osób z Ukrainy na 
terenie gminy Koluszki do Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Cho-
dzi bowiem o stworzenie gminnej bazy, ułatwiającej koordynację 
działań humanitarnych. Dzięki bazie będziemy wiedzieć, komu i ja-
kiej konkretnej pomocy udzielić danemu człowiekowi. Jedna rodzi-
na będzie bowiem potrzebować pampersów, a inna ubranek w kon-
kretnym rozmiarze dla dzieci. Miejsce pobytu uchodźców na terenie 
naszej gminy zgłaszajmy do Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68) 
lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

UWAGA: Osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską 
po 24 lutego, mają z mocy prawa zalegalizowany pobyt na terenie 
naszego kraju. Osoby te nie muszą zatem już udawać się do miejsc 
rejestracji. Jeżeli jednak nie dysponują miejscem w którym mogą się 
zatrzymać, powinny zgłosić się do wojewódzkich placówek w celu 
przekierowania do danego miejsca tymczasowego zamieszkania. 
Uchodźcy mogą już również w pełni korzystać z opieki zdrowotnej 
w ramach NFZ, na równi z obywatelami Polski.        

Wielorakie działania pomocowe
Nie sposób wyłapać wszystkich inicjatyw pomocowych dla 

Ukraińców, w które zaangażowani są nasi mieszkańcy. Wiemy, że 
lokalne restauracje zapraszają na darmowe posiłki naszych przyja-
ciół z Ukrainy. Wiemy, że straż ochotnicza z naszej gminy za po-
średnictwem straży wojewódzkiej, przekazała Ukraińcom starszy 
sprzęt przeciwpożarowy, który został zastąpiony nowym. U nas ku-
rzył się w strażnicach, tam ugasi jeszcze niejeden pożar. Na granicę 
zostali oddelegowani również nasi strażacy z jednostki zawodowej. 
Wcielają się tam w rolę kierowców autobusów, rozwożących oby-
wateli Ukrainy w głąb Polski. Pod granicę z darami udali się także 
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CMPLAST i OSP Długie pomagają  
na granicy polsko-ukraińskiej

CMPLAST wraz z druhami z OSP Długie udało się na granicę 
polsko-ukraińską do miejscowości  Dołhobyczów, służyć pomocą w 
obecnej sytuacji. W tak małej miejscowości  w przeciągu doby od-
prawianych jest około 1600 uchodźców w szczególności kobiet i 
dzieci. Proszę sobie wyobrazić, gdyby przez remizę OSP w Długiem 

przechodziła taka ilość osób. Uchodźcy czekaj na granicy po kilka-
dziesiąt godzin i są przepuszczani falowo w większych lub mniej-
szych grupach. Pomoc z Polski niesiona jest na duże i znane przej-
ścia graniczne np. Medyka, Korczowa i inne a o tych mniej 
medialnych trochę ludzie zapominają, stąd nasza decyzja aby udać 
się do tej miejscowości. Po przybyciu na miejsce i rozstawieniu 
kuchni polowej, dostaliśmy informacje od mieszkańca Koluszek o 
kobiecie w ciąży z dwójką małych dzieci oczekującej od trzech dni 
na przejściu granicznym w Korczowej. Udaliśmy się tam, aby Ją i 
dzieci odebrać i przywieść do Koluszek. Marcin, który nas o to po-
prosił zapewnił mieszkanie. Na miejscu ugotowaliśmy w kuchni 
wojskowej prawie 500 porcji grochówki. Rozdaliśmy dary przeka-
zane od mieszkańców Długiego jak i okolicznych miejscowości. 
Plan wyjazdu był ustalany z miejscową koordynatorką z ramienia 
wójta. Dostaliśmy wytyczne, co mamy zabrać.

Trzeba zaznaczyć, że w tak małych miejscowościach, gdzie są 
punkty recepcyjne, najprężniej działają jednostki OSP, które przy-
wożą uchodźców do punktu, zapewniają żywność i ciepłe pomiesz-
czenie.

Patrząc na nasze wspólne zaangażowanie, widzę bardzo dużą 
chęć niesiania pomocy, dlatego też będziemy organizować kolejne 
wyjazdy. Musimy chociażby odebrać kuchnię polową, która uległa 
awarii i została u miejscowego mechanika na granicy.

Serdecznie dziękujemy „Piekarni Olszyńscy” za zaopatrzenie 
pieczywa oraz  zakładowi mięsnemu „Piekarscy” za dostarczeniu 
kiełbasek do grochówki. 

Pamiętajmy, że tragedia, która odbywa się na naszych oczach bę-
dzie trwała długo. Nie zapominajmy o tym za kilka dni tygodni. O to 
nas prosili druhowie OSP i koordynatorki miejscowości Dołhobyczów.

Marcin Cieślak 

przedstawiciele firmy CMPLAST wraz z druhami z OSP Długie. Na 
miejscu druhowie ugotowali 500 litrów grochówki w kuchni polo-
wej. Więcej informacji w oddzielnym artykule. O hojności naszych 
serc najlepiej świadczą datki, jakie przekazujemy w ramach wspar-
cia dla Ukraińców. W samej tylko parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Koluszkach, podczas jednodniowej zbiórki w środę popiel-
cową, obecni na Mszach św. parafianie przekazali aż 16 811 zł. To 
kilkukrotnie więcej niż podczas zwykłej niedzielnej zbiórki „na 
tacę”.       

Przydatne adresy i numery     
- infolinia informacyjna dla obywateli z Ukrainy: 42 664 10 81. 

Jeżeli potrzebujesz tymczasowego zakwaterowania, nie wiesz 

gdzie się zgłosić lub masz jakieś inne pytania - zadzwoń.
- zgłaszanie oferty wsparcia dla uchodźców z Ukrainy: lodz-

kiedlaukrainy@lodz.uw.gov.pl. Jeżeli jesteś obywatelem 
Ukrainy, przebywasz na terenie naszego województwa i po-
trzebujesz pomocy, zakwaterowania również ten mail służy 
do kontaktu ze służbami wojewody.

- teleplatforma pierwszego kontaktu NFZ, twoja pomoc me-
dyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta – za-
dzwoń pod bezpłatny numer 800 137 200. Teleplatforma 
umożliwia również kontakt w języku ukraińskim.  

- chcesz dokonać wsparcia finansowego, skorzystaj ze spraw-
dzonych zbiórek, wykaz z linkami na stronie: pomagamukra-
inie.gov.pl
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Uczennica Jedynki finalistką  
III Ogólnopolskiej Olimpiady  
Literatury i Języka Polskiego 

12.02.2022r. odbyła się część ustna okręgowych zawodów III 
Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół 
Podstawowych, w której Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach re-
prezentowała Magdalena Szostek. Zadaniem uczennicy było doko-
nanie interpretacji wylosowanego wiersza - jednego z 25 utworów, 
które należało przygotować do tego etapu rywalizacji.

Podopieczna pani Małgo-
rzaty Drabik najpierw dokonała 
interpretacji głosowej wiersza 
Tadeusza Różewicza „Środek 
życia”, następnie zaprezentowa-
ła swoją interpretację tego tek-
stu, a w końcowej części odpo-
wiedziała na pytania komisji, 
której przewodniczącym był 
profesor Uniwersytetu Łódzkie-
go – Tomasz Cieślak.

Odpowiedź Magdy ocenio-
na została na 39 punktów na 40 
możliwych do uzyskania i dzię-
ki temu uczennica Jedynki 
awansowała do finału III Ogól-
nopolskiej Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, uzyskując, zarówno z 
tej części, jak i w sumie z trzech części eliminacji (wcześniej ocenie 
podlegało wypracowanie i test językowy) najlepszy wynik w okręgu 
łódzkim i ósmy rezultat wśród wszystkich uczestników z całej Pol-
ski.

Tytuł Finalisty III Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języ-
ka Polskiego dla Szkół Podstawowych zapewnia już Magdzie zwol-
nienie z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz przyjęcie do 
każdej, wybranej przez nią szkoły w całym kraju.

Finał tych zawodów odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia. 
Trzymamy kciuki i głęboko wierzymy, że ta wyjątkowo uzdolniona 
polonistka z klasy 7a również w tym etapie odniesie sukces. 

„Zniczodzielnie” na cmentarzu  
w Koluszkach 

Na cmentarzu w Koluszkach wkrótce pojawią się tzw. „zniczo-
dzielnie”, czyli regały na znicze. Te metalowe półki, które można 
spotkać na wielu polskich cmentarzach, służą do tego, by wymieniać 
się zniczami. Jak działają? Na półkach zostawiamy znicze, które już 
nie są nam potrzebne, a osoby przyjeżdżające na cmentarz zamiast 
kupować nowy znicz, zabierają ten używany, uzupełniając go jedy-
nie o zużyty wkład. W ten sposób oszczędzamy pieniądze i nie zasy-
pujemy śmietników. Wśród starszych osób widzimy jeszcze starania 
o to, by szklaną oprawę np. po Święcie Zmarłych zabrać do domu, a 
następnie po umyciu i uzupełnieniu wkładu, przynieść w kolejnym 
roku. O wiele łatwiej jest jednak znicz zwyczajne wyrzucić. I wła-
śnie do tych osób kierowane są zniczodzielnie. 

(pw)

Księgarnia Skład 
Główny utworzyła punkt 
informacyjny dla 
uchodźców z Ukrainy. 

Również mieszkańcy 
Koluszek mogą się tutaj 
dowiedzieć gdzie  
i w jakiej formie mogą 
służyć pomocą naszym 
sąsiadom.

Uczczono Dzień Żołnierzy Niezłomnych
W miniony  poniedziałek, 28 lutego  b.r., w Sali Urzędu Miej-

skiego w Koluszkach odbyło się spotkanie zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Historia Koluszek i Stowarzyszenie Formacji 
Chrześcijańskiej  Sercówka zatytułowane „ Działalność Konspira-
cyjnego Wojska Polskiego na Ziemi Łódzkiej”. Wygląd wygłosił dr 
Paweł Wąs z łódzkiego oddziału IPN. W spotkaniu udział wzięło 
około 30 osób- pasjonatów historii, związanej z walką polskiego 
podziemia okresu powojennego. Okazją do spotkania i wykładu był 
obchodzony corocznie w dniu 1 marca Dzień Żołnierza Wyklętego. 
Podczas prelekcji dr Wąsa członkowie Stowarzyszenia Historia Kolu-
szek rozdawali broszurę poświęconą Kazimierzowi Boruczowi, „Wy-
klętemu” czy raczej „Niezłomnemu”, związanemu  z Koluszkami. 

Urodził się w 1922 roku Rosocinach w powiecie piotrkowskim 
ale ślub wziął z Heleną Widulińską w 1942 w koluszkowskim ko-
ściele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Młode małżeństwo za-
mieszkało przy ulicy Brzezińskiej 4. W Armii Krajowej, której 
członkami byli wszyscy jego bliscy, nosił pseudonim „Dragon”. Po 
wojnie, ukończył studia i zaangażował się w działalność sportową. 
W roku 1948 został powołany do reprezentacji Polski na Igrzyska 
Bałkańskie. Zaangażował się także w działalność podziemna i brał 
udział w wielu akcjach, likwidując komunistów. Aresztowany, mal-
tretowany w więzieniu, zmarł w 1951 roku. Pochowany w Kolusz-
kach. Jego pogrzeb stał się manifestacją antykomunistyczną. 

Zk
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Solidarni z Ukrainą w SP nr 2
Jednym z najtrudniejszych zadań, z jakimi przyszło się zmie-

rzyć wychowawcom w pierwszym po feriach dniu nauki, były roz-
mowy o wojnie toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą. Rozmo-
wy dotyczyły zagadnień trudnych, bolesnych i tragicznych, jednak 
wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tych tematów nie należy unikać. 
Uczniowie chętnie dzielili się swoimi emocjami, obawami i przemy-
śleniami związanymi z tymi wydarzeniami. Wszyscy zgodnie do-
chodzili do wniosku, że w tej sytuacji możemy i powinniśmy poma-
gać tym, którzy przeżywają życiowe tragedie. W ciągu jednego dnia 
uczniowie zgromadzili pokaźną ilość darów dla Ukrainy, które zo-
staną przekazane organizatorom zbiórki na terenie naszej gminy. Po-
stanowiliśmy też wyrazić swoją solidarność z Narodem Ukraińskim 
przez założenie żółtych i niebieskich ubrań oraz wykonanie i przy-
pięcie do odzieży różnego rodzaju emblematów w tych barwach. 
Niektórzy uczniowie wykonywali również ukraińskie flagi czy pla-
katy o tematyce antywojennej. Jesteśmy dumni z postawy naszych 
uczniów! 
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Ukraina, Polska, Europa  
– wspólny dom 

Po pierwszych dniach, pełnych niemal euforycznego zaangażo-
wania w pomoc ludziom których dotknął dramat wojny- słychać  co-
raz bardziej- choć na razie tylko tu i ówdzie- głównie są to głosy pły-
nące z ultra prawicowych środowisk- głosy sprzeciwiające się 
pomocy „Banderowcom” lub ich dzieciom. 

Fakt, w lipcu 1943 roku, w ciągu zaledwie 2 tygodni ukraińscy 
„Banderowcy” dokonali bestialskiego mordu ponad 200 tysięcy Po-
laków mieszkających na Wołyniu. Prawdą jest też - o czym nie chce-
my pamiętać - że w okresie międzywojennym Polacy zniszczyli lub 

spalili wiele cerkwi grekokatolic-
kich na tamtych terenach. Jeszcze 
wcześniej, w okresie tzw. I Rze-
czypospolitej polska szlachta 
traktowała ludność ukraińską jak 
ludzi drugiej kategorii. 

Fakt, że ktoś miał podłych 
przodków o niczym nie przesą-
dza. Iluż to  Niemców jest po-
tomkami hitlerowskich zbrod-
niarzy? Wielu z nas utrzymuje z 
nimi- współczesnymi Niemcami 
dobre stosunki. Dodajmy jeszcze 
krzywdy materialne, jakich Pol-
ska doznała w XVII wieku od 

Szwedów czy Turków, nie wspominając o tradycyjnie już nienajlep-
szych stosunkach polsko-czeskich. Francuzi i Anglicy też tak na-
prawdę nie dawali nam w ciągu historii zbyt wielu powodów, by ich 
kochać. Nie można obrażać się na cały świat.

Dziś jest idealny moment na pojednanie polsko-ukraińskie i wa-
tro z tego skorzystać. Jeśli Naród i Państwo Ukraińskie tego nie za-
uważy - to już nie będzie nasz problem. Miejmy nadzieję, że jednak  
zauważy i doceni. 

Założycielowi Chrześcijaństwa też nie można zbyt „gratulo-
wać” swoich przodków, poza Jego ziemskimi Rodzicami i Dziadka-
mi. Na rękach wielu jego dalszych przodków była krew, zdrada i 
śmierć. Jakbyśmy zagłębili się w naszym drzewie genealogicznym – 
też mogło by się okazać, że nie ma kim się chwalić. Wracając do 
głównego tematu: owszem, na rękach dziadków wielu współcze-
snych Ukraińców jest krew naszych przodków. Wśród mieszkańców 
Koluszek jest kilka osób, może kilkanaście, które jako dzieci prze-
żyły „Rzeź Wołyńską”. Mamy kilka powodów, by dziś „odegrać”. 
Może jednak to jest ten moment w historii naszych stosunków, by 
podać Ukraińcom pojednawczą dłoń? 

Wielu Polaków - jedni  w duchu chrześcijańskiej miłości bliź-
niego, inni w duchu zwykłego, ludzkiego współczucia - spontanicz-
nie organizują różnego rodzaju zbiórki i świadczą pomoc. Z Ukrainy 
przyjmujemy rodziny żołnierzy ukraińskich, ich żony matki i dzieci. 

Pomoc płynie także z Koluszek i naszych okolic.
-Przyjechałyśmy z Berdyczowa koło Żytomierza. Gdy wyjeżdża-

łyśmy, było tam jeszcze spokojnie. Poł godziny po naszym wyjeździe, 
miasto zostało ostrzelane. Z Berdyczowa wyjechaliśmy busem, a da-
lej do granicy, pieszo. Najniebezpieczniej było przejść od miasta do 
miasta. Przed wejściem do  Żytomierza, Nowogradu i Woleńska były 
kontrole. Wszędzie tam było już dużo rosyjskiego wojska i mieliśmy 
dużo postoju. Przechodziliśmy też przez Równe i Łuck. Chowali-

śmy się w piwnicach i w Cerkwii- mówi Natalia z Ukrainy, matka 
kilkorga dzieci, lekarz z zawodu. Początkowo nikt z uchodźców  nie 
wierzył, że dojdzie do wojny. Wszyscy maja kontakt ze swoimi bli-
skimi, którzy zdecydowali się pozostać w Berdyczowie. -Na razie u 

nich wszystko w porządku. Dziękujemy za tak dobre przyjęcie w 
Polsce. Nasza armia i nasz prezydent są wspaniali! Wielu ludzi na 
Ukrainie początkowo nie wierzyło w niego. Komik, co z niego bę-
dzie za prezydent, mówili- opowiada Natalia z Ukrainy, która wraz 
z grupą kilkunastu Ukraińców schroniła się w okolicach Koluszek.

Na granicę polsko-ukraińską przybyło wielu Polaków z całego 
kraju. Jednym  z nich był Mateusz Jaśkiewicz, radny powiatu 
łódzkiego-wschodniego, mieszkaniec Koluszek. 

-Byliśmy z pomocą na przejściach granicznych w Dołhobyczo-
wie oraz w Medyce, a także na dworcu w Przemyślu. Sytuacja na gra-
nicy jest dosłownie surrealistyczna. Przemarznięte dzieci, matki, roz-
łączone rodziny. Europa XXI w. zmienia się gwałtownie. Na 
uchodźców po stronie polskiej czekają olbrzymie pokłady pomocy - 
jedzenie, ubrania oraz przede wszystkim wolontariusze, którzy przy-
bywają tu z całej Polski, by pomagać. Zdarza się, że pomocy w punk-
tach granicznych jest aż nadmiar. Dlatego ważne jest, żeby sprawdzać, 
co w danym punkcie dla uchodźców jest potrzebne, czego brakuje. 
Pomocne w tym przypadku są media społecznościowe czy bezpośred-
nie informacje z punktów dla uchodźców. W tej całej strasznej sytu-
acji, niezwykle budująca jest jedność ludzi, którzy dzielą się dobrem, 
wzruszeniem i dachem nad głową z potrzebującymi. Zdarza się, że 
słyszę negatywne komentarze odnośnie pomocy Ukrainie, które są 
oparte na uprzedzeniu trudną wspólną historią. Rozmawiałem o tym 
ciężkim temacie z mieszkańcami pogranicza, z którymi współpraco-
wałem. Jasno mówili - nie czas teraz rozpamiętywać. Wykorzystajmy 
ten moment, aby uczyć nasze dzieci dzielenia się dobrem, wrażliwo-
ści i współpracy. Zamknijmy rozdział trudnej przeszłości, bo historia 
pisze na naszych oczach nowy, w którym zdajemy egzamin z człowie-
czeństwa- cytuje mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza Ma-
teusz Jaśkiewicz.                                                                            

Zk
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Wywalić dla gości pełną lodówkę
Jedną ze zbiorek darów  dla ofiar wojny na Ukrainie zorganizo-

wała Kamila Ściborek z Koluszek, aktorka teatralna i telewizyjna. Z 
Kamilą rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Zbiórkę darów zorganizowałaś sama?
-Zrobiłam tę akcję z Anetą Rosiak, którą poznałam na Instagra-

mie. Na swoim profilu Aneta ma wpisane zawódmatka. Ponieważ 
napisała ogłoszenie, kto może zając się jej dziećmi, bo ona zamierza 
jechać na granice ukraińską, pomagać tam ludziom,  postanowiłam 
pojechać razem z nią. 

-Reakcja na twój apel była duża, patrząc po zdjęciach ze  
zbiórki rzeczy… 

-Byłam bardzo zaskoczona odzewem. Paczki przygotowali i 
przynieśli głównie rodzice moich uczniów z „Muzycznego Molla”. 
Druga sprawa, to fakt, w jaki sposób te paczki zostały przygotowa-
ne. Były przede wszystkim posortowane, odpowiednio zapakowane 
i zabezpieczone.  Często jest tak, że dla potrzebujących oddaje się 
jakieś stare, nienadające się do używania rzeczy, a w tym przypadku 
były to rzeczy nowe. To jest niesamowite, że ci ludzie przynosili zu-
pełnie nowe przedmioty: koce, kołdry, karimaty, śpiwory. To były 
rzeczy bardzo dobrej jakości, a ponadto konserwy, pasztety, pamper-
sy dla dzieci, środki higieny osobistej, płyn dezynfekcyjny, masecz-
ki, nowa, kupiona dopiero co w sklepie bielizna, skarpety. 

-Gdzie trafiły te dary?
-Część rzeczy zawiodłam do OSiRu. Odzież i inne przedmioty, 

które przynosili mieszkańcy, zalegały  do samego sufitu. Pozostałe 
rzeczy,, które zajęły cały samochód, zawieźliśmy na dworzec kaliski 
do Łodzi. Tam jedna z pań z Ukrainy poprosiła o ciepłe koce i kurt-
ki, i zaraz te rzeczy „pojechały” do Lwowa. 

-Zdaliśmy egzamin z braterskiej odpowiedzialności, Twoim 
zdaniem?

-Koluszki stanęły na wysokości zadania. Mieszkańcy naszego 
miasta są bardzo życzliwi i empatyczni. Jestem dumna, że jestem 
Koluszkowianką, i że jestem tu wychowana. Teraz jadę z Anetą do 
Warszawy, by kolejne dary przekazać do punktów dla ukraińskich 
rodzin, które znalazły się w stolicy, wybiegłszy z domów w popło-
chu, bez niczego. W oczach mamy  kobietę z Ukrainy, którą spotka-
łyśmy na dworcu w Łodzi,  której oczu, pełnych łez, przerażenia  i 
jednocześnie wdzięczności nie zapomnimy nigdy. W jej spojrzeniu 
było widać cały dramatyzm wojny. Muszę powiedzieć, że Polacy 
bardzo się zmobilizowali. Inaczej, niż niedawno na granicy Białoru-
skiej, gdzie w większości postawiono „bana”. Nikogo nie obchodzi-
ło ze ileś kobiet rodzących dzieci umierało tam po lasach. Nie wiem, 
czemu, tak się tam stało.

-Może ze złej woli lub z pragnienia, by w Polsce żyli tylko 
chrześcijanie, katolicy?

-Może faktycznie, część z lu-
dzi wystraszyło się religii. To se-
lekcjonowanie, komu pomóc a 
komu nie, boli mnie. Gdy tak po-
magamy, niektórzy zadają mi py-
tanie: a skąd wiesz, czy Ukraińcy 
by pomogli Polakom, albo czy 
Niemcy by nam pomagali, gdyby 
to nasz kraj napadnięto. Odpowiadam im : nie wiem, nie analizuję 
tego. Dla mnie nie jest to teraz ważne. Ludzie tacy czy inni, religia 
taka czy inna, polityka taka czy inna. Pomagam, bo to są nasi bracia 
i siostry, nasi sąsiedzi zza miedzy. Wtedy słyszę: był Wołyń, była  II 
wojna. Tak, były te dramaty, co nie oznacza, że ci ludzie, żyjący 80 
lat po tamtych strasznych wydarzeniach, mają teraz, za grzechy 
swoich pradziadków pokutować i uskuteczniać Hammurabiego: oko 
za oko, ząb za ząb. To jest bez sensu. 

-Wielu niestety pamięta te krzywdy, wręcz nimi się karmi…
-Ta historia, która się wydarzyła w czasie wojny, nie powinna 

decydować o tym, co jest dziś. Mi nawet do głowy nie przyszło, 
żeby nie pomagać Ukraińcom. Tak zresztą zostałam wychowana. W 
moim domu  rodzinnym było tak od zawsze, że jak ktoś przychodził, 
to był częstowany nie tylko herbatą i paluszkami, ale wywalało się 
pół lodówki i jak było trzeba, oddawało się swoje łózko, by gość 
czuł się komfortowo.

Mini flaga Ukrainy na naszym profilu na Facebooku jest super, 
ale to za mało, w każdym razie dla mnie, osoby publicznej, aktorki. 
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Desire for PEACE 
– Pragnienie POKOJU – międzynarodowy projekt SP 
w Różycy solidaryzujący młodzież z Europy z Ukrainą!

Czas, w którym się znaleźliśmy, to ważna pora na poruszenie 
problemów osób dotkniętych wojną, reżimem, migracją, czy szero-
ko rozumianym brakiem tolerancji. Pojawia się zatem pytanie, co 
mogą zrobić uczniowie szkoły podstawowej, by okazać pomoc, so-
lidarność, czy chęć zjednoczenia z sąsiadami z Ukrainy, którzy nie-
jednokrotnie są ich kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki?  Z 
kolei w  jaki sposób nauczyciele mają wyjaśniać dzieciom i mło-
dzieży możliwy rozwój okoliczności  za wschodnią granicą oraz 
ewentualne konsekwencje dla innych krajów tak, by przedstawiać 
im pełny obraz sytuacji bez niepotrzebnej eskalacji strachu? 

Na te pytania próbowali odpowiedzieć sobie członkowie Szkol-
nego Klubu Europejskiego  EUROMŁODZIAKI z Różycy wraz z 

opiekunkami – p. Anniką Nibur-
ską i p. Jolantą Piasecką - tuż po 
powrocie z ferii zimowych i cza-
su nauczania zdalnego. W wyni-
ku tych rozważań zrodził się po-
mysł na projekt, propagujący 
pokój i wolność na świecie, do 
którego w zadziwiająco szybkim 
tempie dołączyło ponad szesnaście szkół z całej Europy, m.in. z Gre-
cji, Niemiec, Szwecji, Turcji, Słowenii, Włoch i Francji. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest okazanie wsparcia duchowego obywate-
lom Ukrainy oraz  wzmocnienie roli młodych ludzi w identyfikowa-
niu i sprzeciwianiu się naruszeniom praw człowieka, w tym dyskry-
minacji, mowie nienawiści, wojnom i łamaniu ludzkich praw, które 
dotykają zwłaszcza najmłodszych obywateli świata. 

Aktywności projektowe rozpoczęły się praktycznie od ponie-
działku, gdyż młodzież solidaryzując się z mieszkańcami Ukrainy 
założyła niebiesko-żółte stroje lub akcenty związane z flagą naszych 
sąsiadów, wysłuchała pogadanek informacyjnych o sytuacji za 
wschodnią granicą, a także poszerzyła swe słownictwo z języka an-
gielskiego o wyrażenia ściśle związane z pokojem, tolerancją i ak-
ceptacją. Dzieci doszły do wspólnego wniosku, że tak naprawdę 
każdy człowiek, czy to mały czy duży powinien starać się, by zmie-
nić świat na lepsze, tak by wszyscy ludzie mogli godnie żyć w po-
czuciu bezpieczeństwa. Pokojowej akcji klubowiczów z Różycy 
przyświecają słowa Mahatmy Gandhiego: „Nie ma drogi do pokoju. 
To pokój jest drogą” i to one stanowią motyw przewodni działań 
młodzieży.
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Podsumowanie programu termomodernizacji  
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koluszki cz. 3

Projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym  
poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

na terenie Gminy Koluszki”.  
Kwota dofinansowania z UE, która zasiliła budżet Gminy to 16 434 958,84 zł.

Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu, ogółem w ciągu 3 
lat w ramach gminnej termomodernizacji zmodernizowano 5 budyn-
ków OSP, 9 budynków wielorodzinnych (w których zlikwidowano 
116 „kopcących” urządzeń grzewczych, zmienionych na centralne 
ogrzewanie), 3 budynki szkolne, oraz 8 budynków użyteczności pu-
blicznej, w tym kino.

Projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową ter-
momodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Koluszki”, był realizowany w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Stowa-
rzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Kwota dofinansowania z UE: 16 434 958,84 zł.

Budynek mieszkalny  
przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach

Zadanie w głównej mierze polegało na ociepleniu ścian ze-
wnętrznych wraz z izolacją ścian fundamentowych i cokołów, oraz 
stropodachu budynku, w tym dokonano naprawy i montażu obróbek 
blacharskich – rynien dachowych, rur spustowych, parapetów. Wy-
remontowano także kominy oraz wymieniono instalację odgromo-

wą. Wymianie na nową poddana została również stolarka drzwiowa, 
a w istniejącej, nie podlegającej wymianie stolarce drzwiowej (drzwi 
balkonowe) i okiennej zamontowano nawiewniki higrosterowalne. 
W budynku pojawiła się nowa instalacja c.o. wraz z grzejnikami sta-

lowymi płytowymi. Zamontowane zostały zawory termostatyczne z 
głowicami i licznikami ciepła. Stare kopciuchy zastąpiła nowocze-
sna kotłownia gazowa o mocy 35 kW. Przed wejściem przeprowa-

dzono remont schodów zewnętrznych, a wokół budynku pojawiła 
się opaska z kostki brukowej. Elewacja zyskała nową kolorystykę, 
zaś na szczycie budynku znalazło się wyraźne oznaczenie adresu po-
sesji. Mieszkająca pod tym adresem pani Krystyna bardzo ceni sobie 
to, że nie musi już dźwigać ciężkich wiader z węglem i drewnem. W 
mieszkaniu jest też znacznie cieplej i człowiek wreszcie nie musi 
bać się tego, że się zaczadzi. 

Budynek wielorodzinny  
przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach 

Przed remontem
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Straty ciepła wyeliminowano poprzez docieplenie stropodachu 
i stropu wewnętrznego, ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Izolacji poddane zostały także ściany funda-

mentowe. Modernizacja budynku objęła także remont dachu wraz z 
przemurowaniem kominów. W oknach które nie zostały przewidzia-
ne do wymiany, pojawiły się nawietrzaki okienne, czyli urządzenia 
które doprowadzają do pomieszczeń powietrze z zewnątrz w sposób 
ciągły i kontrolowany. Przebudowano również system grzewczy. 
Wymianie uległa instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejni-
kami. Dokonano montażu głowic termostatycznych, zaworów pod-
pionowych i mieszkaniowych liczników ciepła. W budynku pojawi-
ła się  kotłownia gazowa.

Kamienica przy ul. 3 Maja 18  
w Koluszkach

Pokryta nową elewacją w odcieniach różu i fioletu, kamienica 
przy ul 3 Maja nabrała nowego życia. Cały budynek został odpo-
wiednio docieplony, łącznie ze stropodachem nie tylko kamienicy, 

ale także bocznej oficyny oraz piwnicy. Dokonano wymiany drzwi i 
okien oraz pokrycia dachu oficyny. Przebudowano również system 
ogrzewania, montując nową instalację centralnego ogrzewania wraz 
z nowymi grzejnikami, zaworami i licznikami ciepła. W budynku 
pojawiła się też kotłownia gazowa z kotłem kondensacyjnym o 
mocy 35 kW. Izolacji poddano również ściany fundamentowe, a wo-
kół kamienicy ułożona została opaska z kostki brukowej. W budyn-
ku przeprowadzono prace związane z wentylacją mechaniczną, po-
jawiły się także nawietrzaki okienne higrosterowalne. 

Budynek mieszkalny  
przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach 

Budynek komunalny przy ul. Warszawska 124 to potężny obiekt 
mieszkaniowy, który bez odpowiedniej modernizacji, mógłby gene-
rować duże straty ciepła i energii. Ściany budynku zostały już docie-
plone we wcześniejszych latach. Obecnie termomodernizacja skupi-
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ła się na dociepleniu stropodachu, w tym na wymianie pokrycia 
dachu, ociepleniu ścian fundamentowych oraz wymianie instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zaworami termosta-
tycznymi i licznikami ciepła. W budynku zdemontowano indywidu-
alne źródła ciepła, tworząc jednocześnie nowy węzeł cieplny.  

Modernizacja objęła także wymianę drzwi zewnętrznych, mon-
taż obróbek blacharskich, w tym rynien dachowych, rur spustowych, 
oraz wymianę instalacji odgromowej i remont kominów. Ściany ze-
wnętrzne zostały pomalowane, a teren przylegający bezpośrednio do 
budynku został utwardzony opaską. 

Pani Anna podkreśla, że jest o wiele cieplej i czyściej w miesz-
kaniu, ponieważ nie trzeba ciągle nosić opału. Także na korytarzach 
nie ma tyle brudu co wcześniej, gdy ludzie nosili różne materiały, 
którymi palili w piecach. - Już też tak nie śmierdzi różnymi rzecza-
mi, którymi niektórzy mieszkańcy palili w piecykach. Jest duża wy-
goda i jest też bezpieczniej. Człowiek nie boi się, że się zaczadzi w 
nocy lub budynek się zapali od niesprawnego piecyka - podkreśla 
pani Anna. 

Budynek mieszkalny  
przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach 

Termomodernizacja kamienicy przy ul. Brzezińskiej 18, to ko-
lejny przykład łączenia odnowy sfery estetycznej miasta z transfor-
macją energetyczną. Wraz z dociepleniem ścian i stropów, szary, 

nudny obdrapany budynek zyskał nową, elegancką elewację. W bu-
dynku wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, pokrycie dachu, 
rynny i rury spustowe. Dokonano także przemurowania kominów 
oraz izolacji balkonów i ścian fundamentowych. Remontu doczeka-

ły się także balustrady. Gruntow-
na zmiana zaszła także w sferze 
ogrzewania. W kamienicy za-
montowano kotłownię gazową 
oraz wymieniono całą instalację 
centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami. Sieć grzewczą wy-
posażono w głowice termosta-
tyczne, zawory podpionowe i 
liczniki ciepła.     

Budynek użyteczności publicznej  
przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach 

Oprócz docieplenia ścian zewnętrznych, w tym wykonania izo-
lacji ścian fundamentowych i cokołów, docieplony został także strop 
nad piętrem i piwnicą, a także strop oddzielający poddasze od po-
mieszczeń ogrzewanych. Dodatkowo wymieniono pokrycie dachu, 
dokonano remontu kominów oraz naprawy i montażu obróbek bla-
charskich (rynny dachowe, rury spustowe, parapety, wymiana insta-
lacji odgromowej).

W zakresie stolarki okiennej, wymieniono na nowe okna ze-
wnętrzne, a w oknach nie podlegających wymianie zamontowano 
nawiewniki higrosterowalne. Z budynku zniknęły luksfery czyli 
szklane pustaki. W ich miejsce zamontowano okna.

Termomodernizacja objęła także wymianę instalacji c.o. wraz z 
grzejnikami. Zamontowano zawory termostatyczne oraz podpiono-
we. Co bardzo istotne w budynku pojawiła się nowoczesna kotłow-
nia gazowa (kocioł kondensacyjny o mocy 35 kW). Do tej pory 
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obiekt ogrzewany był węglem. I to właśnie kawałek smolistej sadzy, 
który wypadł z komina na smolistą łatwopalną ondulinę dachu, był 
przyczyną poważnego pożaru, który strawił część dachu w 2017 r. 
Nowy system grzewczy wpłynie zatem na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwo budynku.   

Dodajmy, że w budynku swoją siedzibę posiadają Zakład Usług 
Komunalnych oraz Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej.  

Nowa fasada Kina Odeon 3D
Stare, „zielone” Kino Odeon znajdziemy już tylko we wspo-

mnieniach i materiałach archiwalnych. W ramach termomoderniza-
cji budynek ten został docieplony i zyskał świeżą elewację w zupeł-

nie nowych barwach. Nie samymi ścianami można się tu jednak 
chwalić... Starą stolarkę drzwiową i okienną zastąpiono nową, a ko-

Po remoncie
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tłownię wyposażono w nowoczesny kocioł grzewczy. Zmianie ule-
gło pokrycie dachu, powiązane z wykonaniem nowych obróbek bla-
charskich. Wokół budynku pojawiła się opaska. Całość 
przedsięwzięcia zakończono w 2019 r.  W ślad za pracami termomo-
dernizacyjnymi przystąpiono także do przebudowy instalacji prze-
ciwpożarowej i wymiany drzwi wewnętrznych.

Obecnie mieszkańcom pozostaje już tylko chlubić się kolejnym 
odświeżonym i unowocześnionym obiektem naszego miasta. 
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Jedynka w projekcie Eko-Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach włączyła się w tym roku 

w Ogólnopolski Projekt Ekologiczny Eko-Szkoła i z zapałem reali-
zuje kolejne działania proekologiczne. Celem projektu jest stworze-
nie sieci placówek, które będą dzielić się pomysłami na to, jak 
kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Edukacja 
ekologiczna odbywa się poprzez naukę i zabawę, akcje i konkursy 
oraz działania w plenerze.

W trakcie pierwszych tygodni realizacji projektu uczniowie bra-
li udział w zajęciach dotyczących rozpoznawania gatunków drzew i 
krzewów. Obchodzili Światowy Dzień Drzewa, wykonując prace 
plastyczne w różnych technikach prezentujące rodzime gatunki 
drzew i zielniki, uczestniczyli w wycieczkach terenowych. W paź-
dzierniku realizowali krótkie filmy na wojewódzki konkurs „Dbam 
o środowisko w Łódzkim” pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć”, a 
także wykonali cztery makiety budynków obecnych w naszym mie-
ście z dodanymi elementami zielonej architektury. Uczyli się o skła-
dzie powietrza i wpływie zanieczyszczeń na środowisko naturalne, 
wydrukowali swoją ekogazetkę na ten temat i zorganizowali akcję 
ekologiczną pt. „Długa przerwa z zanieczyszczeniami”.  W ramach 

koła biologicznego mieli 
okazję robić samodziel-
nie preparaty mikrosko-
powe i obserwacje. Klasy 
czwarte wybrały się do 
Ogrodu Botanicznego w 
Warszawie, a kasa druga 
c wyjechała na edukacyj-
ną wycieczkę do Rogo-
wa, aby móc zaobserwo-
wać, jak przyroda 

zmienia się jesienią. W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
uczniowie poznawali wybrane gatunki drzew i krzewów oraz zwie-
rząt żyjących w okolicznych lasach. Celem wycieczki było także 
przybliżenie roli lasu w życiu człowieka.  Młodzi ekolodzy z piątych 
klas budowali komórki zwierzęce, bakteryjne i roślinne, wykonywa-
li te modele z plasteliny, modeliny, styropianu, tektury, kartonu, a 
nawet z ciasta drożdżowego podanego w formie komórkowej pizzy. 
Uczniowie klas ósmych bardzo chętnie zaangażowali się w akcje 
poszerzającą ich wiedzę na temat dbania o powietrze, wodę i glebę.  
W ramach dodatkowej aktywności na zajęciach chemii przygotowa-
li ulotki informacyjne na temat segregacji śmieci, zanieczyszczeń 
gleby i wody. Klasy młodsze przygotowały inscenizację dla swoich 
kolegów pt. „Kogo bał się las?”, tworzyły makiety  egzotycznych 
zwierząt. Uczniowie wykorzystali do ich przygotowania różne ma-

teriały odpadowe, jak na przykład: stare pudełka, plastelinę, styro-
pian, liście, kasztany i wiele, wiele innych z pozoru niepotrzebnych 
rzeczy. Pod koniec roku kalendarzowego klasy siódme wzięły udział 
w warsztatach mydlarskich. Woskowe tabliczki, sole kąpielowe i za-
pachowe pralinki oraz mydła były wykonane z naturalnych składni-
ków: wosku, suszonych kwiatów, suszonych owoców, przypraw i 
naturalnych kwiatowo-owocowych zapachów. Grudzień upłynął 
pod znakiem przygotowań do świąt. Uczniowie wykonali szereg 
ozdób świątecznych  oraz dekoracji z pudełek po jogurtach, butelek 
po sokach, nakrętek, tekturowych pudeł, kapsli, słoików, puszek, 
wytłaczanek na jajka. Pomysłów było tyle ile prac. Okazuje się, że 
można pięknie ubrać dom na święta, nie wydając przy tym ani gro-
sza. Uczniowie spisali się świetnie i zastosowali zasadę „Nie wyrzu-
caj — wykorzystaj!”. W styczniu dla chętnych uczniów naszej szko-

ły odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Parkach Narodowych. Był 
on okazją do sprawdzenia swojej wiedzy o najcenniejszym dziedzic-
twie przyrodniczym, jakim są właśnie parki narodowe. W okresie 
przedświątecznym były też akcje pomocy dla potrzebujących zwie-
rząt, zbiórki karmy, opieka nad zwierzętami w schroniskach, wypro-
wadzanie psów na spacery przez wolontariuszy, dokarmianie pta-
ków i wieszanie karmników.

Wszystkie działania udało się zrealizować przez okres pierw-
szych pięciu miesięcy, projekt będzie oczywiście kontynuowany 
również w drugim półroczu. Mamy nadzieję, że uda się przeprowa-
dzić jeszcze wiele ciekawych działań i zrealizować uczniowskie po-
mysły na bycie „eco-freak’iem”, czyli zwolennikiem wszelkich eko-
logicznych rozwiązań. Warto bowiem, abyśmy pamiętali, że 
środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym na-
turalnym miejscem na Ziemi. My jesteśmy bowiem częścią tej  przy-
rody. Nasze życie i zdrowie zależą od warunków panujących w naj-
bliższych nam ekosystemach. Przebywanie w zanieczyszczonym 
środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób 
układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu 
głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicz-
nych  ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było 
lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do za-
trzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji 
środowiska, potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego 
człowieka. Ważne jest, aby od najmłodszych lat edukować społe-
czeństwo, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne dzia-
łania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego śro-
dowiska. Miejmy to na uwadze każdego dnia.

Małgorzata Owczarek 
— opiekun kola biologicznego
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Nasza Jedynka  
przepisywała Tolkiena!

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z 
okazji  130. rocznicy urodzin J.R.R. Tolkiena zorganizowała akcję 
„Przepisujemy Tolkiena”, która  polegała na przepisywaniu wybra-
nych fragmentów dzieł tego wybitnego twórcy. W tym niezwykłym 
przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 13 tysięcy osób, nie tylko z 
Polski, ale również z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwy i Czech. Spo-

łeczność szkolna „Jedynki” chętnie angażuje się w działania promu-
jące czytelnictwo, więc i tym razem postanowiliśmy dołączyć do 
grona miłośników książek i kaligrafii. Koordynatorem akcji w Szko-
le Podstawowej nr 1 była pani Urszula Chachulska-Tomaszczak. Do 
wspólnych działań włączyli się uczniowie, ich rodziny, a także na-
uczyciele. Niektórzy wykonywali zadanie indywidualnie, ale po-
wstały również wersje klasowe, rodzinne czy nauczycielskie.  „Je-
dynka” otrzymała do przepisania fragment „Władcy Pierścieni”. 
Rękopis  można było ozdabiać inicjałami, ramkami lub rysunkami. 
Ważne, aby był zachowany format A4 z marginesem bocznym 3 cm, 
dzięki czemu  odręcznie przepisane teksty zostaną złożone  w jedną 
niepowtarzalną książkę, którą stworzyli wszyscy biorący udział w 
akcji. Organizatorzy akcji zakończyli przyjmowanie chętnych do 
udziału w tym wydarzeniu 8 lutego 2022r. Z niecierpliwością czeka-
my na możliwość obejrzenia powstałego dzieła!

Od 1 marca wyższe progi przychodów 
dla pracujących emerytów i rencistów

1 marca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących renci-
stów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego 
(60 lat kobieta/65 lat mężczyzna). Będą wyższe, dzięki czemu seniorzy będą 
mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Nowe graniczne kwoty przychodu zmieniają się co trzy miesiące, a ich 
wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Nowe limity będę 
obowiązywać od 1 marca do końca maja 2022 r.  

Pierwszy próg przychodu wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Od 
marca to 4196,60 zł brutto.  Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia 
świadczenia. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagro-
dzenia, od marca to 7793,70 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną emery-
turę lub rentę. Co ważne od tego roku takie same zasady obowiązują osoby po-
bierające renty socjalne. Świadczenia te nie są już zawieszone po przekroczeniu 
pierwszego progu limitu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to 
świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota 
przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.
Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy 

ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla męż-
czyzn). Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył 
wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca 
tego roku do 1338,44 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy prze-
kroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wy-
płacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o oso-
by, które pobierają renty inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, któ-
rych niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej 
dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych 
świadczeń. Zarobkować bez ograniczeń mogą także osoby pobierające rentę 
rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu 
ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Monika Kiełczyńska
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1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na 
terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc oso-
by i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku.  
W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o prze-
kazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
- Pomóż postawić Tymcia na nogi, Fundacja Rozszczepowe Marze-

nia, KRS 0000248920, Tymoteusz Grochal nr 1786

- Pomoc dla Karoliny Warda, Fundacja Zbieramy Razem,  
KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Koło w Koluszkach

- Fundacja Słoneczko, Nr KRS 0000186434, subkonto 249/D Dyra-
ła Paulina

- Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy 
wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 
1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 Wojtek Łudzi-
kowski)

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771 
z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

- Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegóło-
wy: Artur Ostrowski 2775

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, 
KRS: 0000232719

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło w Koluszkach

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 
0000283761

- Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, 
KRS nr 0000149337

- Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel 
szczegółowy: Historia Koluszek 

- Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 

- Fundacja Dzieciom KRS 0000037904 Amelia Piechota 36920

- Fundacja Słoneczko, Nr KRS: 0000186434, cel szczegółowy:  
Łukasz Nowak 152/N

Burmistrz Koluszek informuje 
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 01.03.2022 r. do dnia 22.03.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 401/68  o pow. 754 m2, 91/111 o 
pow. 352 m2, położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, 
gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Koluszek informuje 
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  ul. 11 Listopa-

da 65, wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej nie-
ruchomości położonej w miejscowości Wierzchy, obręb Wierzchy, 
gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 281/2 o 
pow. 0,2000 ha, do zbycia w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zago-
spodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, te-
lefon (44) 725-67-54.

Koluszkowscy kryminalni rozbili grupę 
związaną z procederem narkotykowym

Kryminalni koluszkowskiej komendy zatrzymali trzech męż-
czyzn w wieku od 27 do 33 lat, którzy zajmowali się rozprowadza-
niem środków odurzających na terenie Koluszek i Brzezin. Wszyscy 
podejrzani usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających za co 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 27-latka został zasto-
sowany tymczasowy areszt w związku z obrotem znacznymi ilościa-
mi środków odurzających.

W okresie od 9 do 19 lutego 2022 roku policjanci zwalczający 
przestępczość narkotykową z Komendy Powiatowej Policji w Ko-
luszkach zatrzymali 3 mężczyzn w wieku 27-33 lat, którzy związani 
byli z przestępczością narkotykową prowadzoną na terenie Kolu-
szek i Brzezin.

W środę, 9 lutego bieżącego 
roku, w godzinach popołudnio-
wych policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej samochód podejrze-
wając, że mężczyzna nim 
podróżujący może posiadać narko-
tyki. Znaleźli przy nim w plastiko-
wym pudełku dilerki  a w nich bia-
ły kryształ oraz susz roślinny. 
Kolejne środki odurzające i sub-
stancje psychotropowe znalezione 
zostały w miejscu zamieszkania 
mężczyzny. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 875 gramów nar-
kotyków. Zabezpieczono również  ponad 62 tysiące  złotych, które naj-
prawdopodobniej pochodziły z nielegalnego procederu. 29-latek został 
zatrzymany i usłyszał zarzut w tej sprawie. Za posiadanie znacznej ilo-
ści narkotyków grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Jednak to nie 
był koniec skrupulatnych i intensywnych działań kryminalnych.

18 lutego 2022 roku w godzinach wieczornych kryminalni nabra-
li podejrzeń, iż 33-letni mieszkaniec Brzezin może mieć przy sobie 
narkotyki. Jak się okazało policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 26 
gramów brutto białego kryształu, proszku i marihuany. Mężczyzna 
został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

19 lutego 2022 roku około godziny 11.00 koluszkowscy policjan-
ci zatrzymali na terenie Brzezin 27-letniego mężczyznę. Zebrany ma-
teriał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania 
środków odurzających oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami 
narkotyków. Proceder ten trwał od kilku lat i doprowadził do wpusz-
czenia w obieg co najmniej 14 kilogramów narkotyków. Wobec męż-
czyzny został zastosowany tymczasowy areszt. Śledztwo w tej spra-
wie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzezinach z udziałem 
koluszkowskich policjantów. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, tel. 501-488-674 

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Pranie dywanów, kanap itp.  
Sprzątanie domów, mycie okien,  
tel. 512-450-390         
Zlecę przeszycie kurtek, 503-187-516
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż ogro-
dzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Elektryka, glazurnictwo,  
kompleksowe wykończenie wnętrz, 
tel. 603-220-014
Instalacje Wod.Kan, C.O., Gaz. 
Przeglądy gazowe. Wymiana kotłów 
węglowych na gazowe lub peletowe, 
tel. 601-739-479 
Profesjonalne usługi kosmetyczne 
w domu klienta: dokładne, sterylnie, 
w miłej atmosferze, Zapraszam,  
tel. 796-121-232
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Malowanie, drobne remonty, 
składanie mebli. Wynoszenie gruzu, 
575-242-774
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Kompleksowe usługi brukarskie 
prywatne i przemysłowe.  
Konkurencyjne ceny. Wycena gratis, 
782-178-554
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-5 Koluszki,  
665-730-392
Sprzedam działki budowlane, 
Strzelna gm. Jeżów. Media,  
tel. 608-353-821
Sprzedam działkę rolniczą nr 92/1 
w Koluszkach przy ulicy  
Św. Stanisława Kostki 108 o powie- 
rzchni 0,3348ha – tel. 601-428-007
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 517-528-868
Zamienię 48 m2, M-4, 4 piętro,  
oś.Głowackiego lub kupię parter, 1 
piętro mieszkanie w Koluszkach,  
tel. 695-738-422 lub 600-441-070
Sprzedam mieszkanie M-4, 60,8 m2 
w bloku w Koluszkach,  
tel. 512-699-129
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach – 606-825-351

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Garaż murowany do wynajęcia,  
tel. 736-552-489
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737
Do wynajęcia Kwiaciarnia lub pomie- 
szczenie na działalność, Centrum 
Gałków Duży, tel. 609-190-440
Wynajmę pawilon pod kwiaciarnię 
przy głównym wejściu przy cmenta-
rzu w Koluszkach, tel. 693-303-448 
Szukam małego mieszkania  
do wynajęcia, Koluszki lub okolice, 
tel. 794-390-929  
Do wynajęcia lokal w centrum 
Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we, kuchnia i łazienka. Mieszkanie 
jest po remoncie, 606-788-424
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Opel Zafira 1,8 b+gaz 2008 r.,  
tel. 506-771-822
Pyszne jabłka 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Drewno opałowe z tartaku,  
tel. 785-998-740
Drewno kominkowe, opałowe 
i do rozpałki, 515-310-037

Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA  SZUKAM
Przyjmę pracę na umowę zlecenie 
w sklepie spożywczym,  
tel. 501-041-742

PRACA 
Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 pracow-
nika fizycznego, 693-166-459
Zatrudnię szwaczki i osobę na 
dziurkarkę. Stała praca, rejestracja, 
tel. 600-293-257
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw w Koluszkach. Więcej infor-
macji pod. nr tel. 601-228-408  
lub 531-254-290 
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Szwaczki zatrudnimy, zakład  
w Borowej, tel.604-797-243
Pomoc do szwalni zatrudnimy  
tel. 604-797-243
Zatrudnię pomoc na szwalnię,  
tel. 601-33-63-73

Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874

Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875

Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E. 
Praca kraj. Weekendy wolne,  
tel. 600-215-119

Zatrudnię szwaczki na szwalnię  
w Koluszkach. Zapewniam stałe 
zatrudnienie. Praca na nowej 
szwalni w przyjaznych warunkach, 
tel. 531-601-101

Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352

Zatrudnię szwaczki, własna produk-
cja cały rok - tkanina, powtarzalność 
wzorów, wolne soboty, ZUS bez 
potrąceń 605-600-896

Zatrudnię szwaczki, krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

Zatrudnię Pracownika  do robót 
Budowlanych, Ziemnych i Wodno-
-Kanalizacyjnych. TEL. 665-183-407

Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

Podejmę opiekę nad starszą osobą lub dzieckiem, tel. 601-835-140

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki. Proste szycie. 664-975-055

Specjalna infolinia  
dla uchodźców z Ukrainy 

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontak-
ty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o 
przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle seksualnym oraz zagi-
nięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związ-
ku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji 
uruchomiło specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwonią-
cych zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@po-
licja.gov.pl, pod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać in-
formacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które 
przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbroj-
nymi na terenie Ukrainy.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowa-
dzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.
gov.pl można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach han-
dlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 664 
974 934 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 664 974 934). Dzwoniąc pod 
ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, 
jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organiza-
cjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych prze-
stępstw.

 (Biuro Kryminalne KGP)
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

 BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

F O T O W O LT A I K A
aprojekt amontaż aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

 OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 505 210 010



22 4.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 9

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

n wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
n wykopy pod fundamenty, n głębokie wykopy,
n niwelacje terenu, n skarpowanie, n załadunek  

i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, n wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00
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Piątek  
4.03

14:30 SING 2
16:00 BATMAN / dubbing
19:00 BATMAN / napisy

Sobota  
5.03

14:30 SING 2
16:00 BATMAN / dubbing
19:00 BATMAN / napisy

Niedziela  
6.03

14:30 SING 2
16:00 BATMAN / dubbing
19:00 BATMAN / napisy

Środa  
9.03

16:00 BATMAN / dubbing
19:00 BATMAN / napisy

Czwartek  
10.03

16:00 BATMAN / dubbing
19:00 BATMAN / napisy

SING 2
Francja/Japonia/USA / Komedia / Animowany / Musical / 

2021 / 110 min. / 2D Dubbing

Miś koala - Buster Moon i 
gwiazdorska obsada jego te-
atru pragną wystąpić na olśnie-
wającej, wspaniałej i ekstra-
waganckiej scenie. Jest tylko 
jeden haczyk: najpierw muszą 
przekonać najbardziej samotną 
gwiazdę rocka na świecie, aby 
do nich dołączyła. Buster i 
jego ekipa zmienili teatr New 
Moon we wspaniałe miejsce, 
ale Buster chciałby, aby nowy 
spektakl zadebiutował na sce-
nie teatru Crystal w olśniewa-
jącym mieście Redshore.Ale 
bez koneksji, Buster i jego eki-

pa - w tym świnka Rosita, jeżozwierzyca Ash, goryl Johnny i nieśmia-
ła słonica Meena i oczywiście niezwyły Gunter muszą zwrócić uwagę 
światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez 
bezwzględnego wilka – Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie 
zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, 
że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka-lew, Clay. Oczywi-
ście pomysł podoba się Busterowi. Problem w tym, że Clay po stracie 
żony od ponad dekady zamknął się z dala od świata i nikt go nie wi-
dział. Buster wyrusza na poszukiwanie lwa i przekonania go do po-
wrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jedno-
cześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy 
nawet najbardziej złamane serce.

BATMAN
USA / Science-fiction / Kryminał / USA / Akcja / Kryminał / 

2022 / 176 min. / Premiera / 2D Napisy

Dwa lata pod postacią 
Batmana (Robert Pattinson) i 
strach w sercach kryminali-
stów sprawiły, że Bruce Way-
ne ujrzał najmroczniejsze ob-
licze Gotham City. Mając u 
boku jedynie garstkę zaufa-
nych sojuszników – w tym Al-
freda Pennywortha (Andy 
Serkis) i porucznika Jamesa 
Gordona (Jeffrey Wright) – i 
występując przeciwko sitwie 
skorumpowanych urzędników 
oraz osobistości, samotny 
mściciel stał się w mniemaniu 
obywateli miasta jedynym 

obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyra-
chowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, 
kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. 
Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina 
Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli 
Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward 
Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody 
zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. 
Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, 
żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy 
i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

Dzień Kobiet – oddajemy płci 
pięknej cześć i szacunek

Ludzie mają do Dnia Kobiet różny stosunek. Zresztą tak samo 
jak i do innych świąt. 

Dla Redakcji TwK kobiecość jest niesamowita. Dzień Kobiet 
to docenienie i metaforyczne „oddanie hołdu” kobiecości w całej jej 
okazałości. Bez podziałów politycznych, czy wdawania się w dyskusje 
o równouprawnieniu. Każda kobieta potrafi być piękna i wyjątkowa.

My mężczyźni doceniamy Waszą codzienną obecność - 
bez względu na to, czy chodzicie po domu w wyciągniętym t-shir-
cie, czy prezentujecie się w szpilkach i wytwornej sukience. Doce-
niamy Waszą codzienną pracę, tę zawodową i tę domową, gdy 
zajmujecie się dzieckiem i wypełnianiem codziennych obowiązków. 
Mając uznanie i miłość w Waszych oczach pragniemy sprawiać, by 
Dzień Kobiet trwał codziennie.                                                   (tom)




